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Ata – Reunião da CCP – 05/07/2016 

 

Ata da reunião da Comissão Coordenadora do Programa de Estudos Linguísticos, Literários e 

Tradutológicos em Francês, realizada no dia 5 de julho de 2016, redigida pelo Monitor Mateus 

Silva Albino de Oliveira. 

 

Comparecimentos:  

Membros titulares da CCP: Adriana Zavaglia (Presidente), Eliane Gouvêa Lousada (Vice-

Presidente), Claudia Consuelo Amigo Pino, Véronique Marie Braun Dahlet, Vivian Morizono 

(Representante Discente), Junior (Secretaria DLM). 

 

- Criação do Curso de Introdução à Pós-Graduação da USP - Videoaulas - Circ.CoPGr 

34/2016 (E-mail 16 de julho) O acesso às videoaulas no 2º semestre de 2016 será livre, através 

do endereço – www.prpg.usp.br – edisciplinas (rodapé da página) - usuário: alunoprpg – senha: 

alunoprpg. 

 

- Ofício COPGRAD.01 - 60-2016 - inserção de dados no Sistema weR USP (E-mail 16 de 

julho) “A Pró-Reitoria de Pós-Graduação está desenvolvendo, com a importante colaboração da 

STI, um sistema de acompanhamento do desempenho dos Programas de Pós-Graduação. 

Este sistema contará com funcionalidades existentes no weR USP e USP Pós-Grad, já existentes, 

e alguns novos, como por exemplo a identificação de produção conjunta com pesquisadores do 

exterior. 

Este programa utilizará informações existentes em diferentes bancos de dados, como o Janus, 

CV Lattes, Scopus, Google Scholar, Web of Science e Sucupira e permitirá a análise de 

orientadores e programas, via tabelas e gráficos. 

Esta ferramenta também será importante para a obtenção de dados, com facilidade, para a 

Avaliação USP da Pós-Graduação que será realizada no 2º semestre de 2016, evitando a 

replicação de trabalho. Um aspecto relevante é termos os identificadores (Lattes, Scholar, Scopus 

e ResearcheriD) de todos os orientadores das principais bases que coletam citações de artigos 

científicos. 

Assim pedimos que os orientadores, que ainda não possuem seus identificadores incorporados 

nos sistemas USP, o façam com a maior brevidade possível. Inicialmente deve ser acessada a 

página Sistemas USP, com os respectivos login e senha, escolhido o sistema weR-USP, dentro do 

menu Pesquisa, e finalmente a opção Perfil Docente na área de acesso restrito. 

http://www.prpg.usp.br/
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No Perfil Docente os identificadores deverão ser inseridos na primeira tabela apresentada através 

do ícone correspondente. Futuramente será incorporado o sistema ORCID.” 

 

- Of. COPGRAD.01 - Nova metodologia para distribuição de verba PROAP (E-mail 16 de 

julho) Através do Ofício Circular nº 15/2016-CDS/CGSI/DPB/CAPES, a CAPES informou a 

nova metodologia para distribuição de verba PROAP com esta finalidade para este ano. 

 

- Inclusão de mais indexadores Qualis Periódico (E-mail 16 de julho) 

 

- SLIDES ENANPOL (E-mail 16 de julho) 

 

- Circ. CoPGr/36/2016 - Abertura de Edital para o Programa de Bolsas de Doutorado 

Sanduíche no Exterior (PDSE). (E-mail 25 de julho) 

 

- Oficio Circular nº 200/2016 - CDS/CGSI/DPB/CAPES com esclarecimentos referente à 

necessidade de envio de parecer de junta médica nos casos de desistência de curso motivada 

por doença grave por bolsistas CAPES/Demanda Social. (E-mail 25 de julho) 

 

- Calendário da Diretoria de Avaliação 2016-2018 (E-mail 26 de julho)  

APROVADO em 25/07/2016 

1. Revisão do COLETA  2013-2015 – até 10 de fevereiro (chancela) 

2. Conclusão do preenchimento do  COLETA 2016 -  até 10 de março (chancela) 

3. Indicação das Comissões de avaliação, comissões para o Qualis e consistência dos dados 

até 17 de março. 

4. Consistência das informações – entre 04 e 22 de abril 

5. Atualização do QUALIS PERIÓDICOS, LIVROS, ARTÍSTICO 2013-2016 – entre 02 e 

26 de maio. 

6. Carga final de INDICADORES E PLANILHAS – entre 29 de maio e 14 de junho 

7. AVALIAÇÃO QUADRIENAL – entre 03 de julho e 04 de agosto 

8. CTC Homologação – entre 21 de agosto e 01 de setembro 

9. RESULTADOS QUADRIENAL – dia 16 de setembro 

10. Pedidos de reconsideração – até 16 de outubro 

11. Apresentação de APCN 2017 – entre 12 de setembro e 20 de outubro (julgamento a partir 

de fevereiro/março de 2018) 
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12. Análise dos pedidos de reconsideração – entre 30 de outubro e 17 de novembro 

13. CTC de homologação das reconsiderações – entre 04 e 08 de dezembro 

14. Resultado final da Quadrienal - 20 de dezembro 

 

- Coleta de Dados - Anos base 2013, 2014 e 2015 - Possibilidade de Correção 

(Coordenadores) (E-mail 29 de julho) 

 

- Programa de Apoio às Disciplinas Ministradas em Língua Inglesa (E-mail 29 de julho) 

Fica estabelecido o programa de Apoio às Disciplinas Ministradas em Língua Inglesa no âmbito 

da Pós-Graduação da USP.                    

Serão contemplados até 100 Programas de Pós-Graduação (PPGs) que apresentarem uma 

proposta contendo pelo menos 30% das ementas de disciplinas em inglês no sistema Janus até o 

final de 2016. 

As disciplinas descritas acima deverão ser oferecidas em língua inglesa durante o ano de 2017. 

Os PPGs contemplados, que cumprirem as duas especificações, receberão o auxílio de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) da PRPG, durante o 1º semestre de 2017. Caso o número de inscritos 

seja superior a 100, uma comissão indicada pela PRPG fará a seleção das propostas, 

considerando o número total de créditos em disciplinas envolvidas. 

As propostas devem ser encaminhadas via protocolado até janeiro de 2017. 

Para os editais dos próximos anos outros idiomas poderão ser considerados. 

 

- A Ordem do dia está na Ata da Reunião da CCP de Agosto 


